Презентації щодо заповнення форм державної статистичної звітності на 2022 рік
№
з/п
1

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її
затвердження
2.03.01 Діяльність підприємств
Структурне обстеження підприємства (15.09.2021 № 233)

2

Структурне обстеження підприємства (25.06.2021 № 132)

3

4

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (25.06.2021 №
131)
2.03.04 Капітальні інвестиції
Звіт про капітальні інвестиції (25.06.2021 № 134)

5

2.03.02 Послуги
Звіт про обсяги реалізованих послуг (25.06.2021 № 146)

6

7

8
9
10

11
12
13

2.03.03 Внутрішня торгівля
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі
(25.06.2021 № 148)
2.03.05 Основні засоби
Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію
та капітальні інвестиції (25.06.2021 № 134)
2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство
Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських
культур, плодів, ягід і винограду (25.06.2021 № 161)
Звіт про використання добрив і пестицидів (25.06.2021 №
160)
Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами
(25.06.2021 № 159)
Звіт про об’єкти погосподарського обліку (25.06.2021 №
155)
Звіт про витрати на охорону навколишнього природного
середовища (25.06.2021 № 163)
Звіт про утворення та поводження з відходами (25.06.2021
№ 164)

Індекс форми та
періодичність

Посилання

1-підприємництво
(річна)
2-підприємництво
(річна)
1-Б (річна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_1pidpr(r).pptx

2-інвестиції
(квартальна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_2invest(k).pptx

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_2pidpr(r).pptx
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_1b(r).pptx

1-послуги
(квартальна)
3-торг (квартальна)
2-ОЗ ІНВ (річна)

29-сг (річна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_29sg(r).pptx

9-сг (річна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_9sg(r).pptx

24 (річна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_24(r).pptx

6-сільрада (річна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_6sil(r).pptx

1-екологічні
витрати (річна)
1-відходи (річна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_1ekol(r).pptx
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_1vidh(r).pptx

14
15
16
17

18
19
20

21
22

23

24
25

26

2.03.08 Енергетика
Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 №
176 (у редакції від 19.08.2021 № 216))
Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 № 176)
Звіт про постачання та використання енергії (22.06.2021 №
125)
Звіт про вартість природного газу, який постачається
споживачам (06.07.2021 № 177)
2.03.09 Промисловість
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
(25.06.2021 № 150)
Звіт про виробництво промислової продукції за видами
(25.06.2021 № 151)
Звіт про економічні показники короткострокової статистики
промисловості (25.06.2021 № 152)
2.03.10 Будівництво
Звіт про виконання будівельних робіт (25.06.2021 № 149)
2.05.01 Зовнішня торгівля товарами | 2.05.02 Зовнішня
торгівля послугами| 2.05.03 Інвестиції
зовнішньоекономічної діяльності
Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення
життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та
членів екіпажу (22.06.2021 № 126)
Звіт про експорт-імпорт послуг (22.06.2021 № 127)
Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (22.06.2021 №
124
2.03.11 Транспорт
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним
транспортом (25.06.2021 № 142)

4-мтп (місячна)
4-мтп (річна)
11-мтп (річна)
1-газ (піврічна)
1П-НПП (річна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_1pnpp(r).pptx

1-П (місячна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_1p(m).pptx

1-ПЕ (місячна)

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/P/p_1pe(m).pptx

1-кб (місячна)

14-ЗЕЗ
(квартальна)
9-ЗЕЗ (квартальна)
10-зез (квартальна)
51-авто (місячна)

